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1. Situering 

 

Sinds 1 september 2018 loopt een honderdtal kinderen en jongeren school op de nieuwe 

middelbare school op de Comeniussite. In het najaar van 2019 zullen de basisschool en de 

crèche in gebruik worden genomen. Binnen enkele jaren zullen meer dan 1000 kinderen en 

jongeren zich dagelijks zelfstandig of begeleid door een volwassene naar deze site 

verplaatsen. Tegelijk zal de buurt meer autoverkeer te verwerken krijgen daar onder de 

beide in aanbouw zijnde appartementsgebouwen ondergrondse parkeergarages zijn 

voorzien. 

 

Onderstaande figuur toont de huidige situatie rond de Comeniussite, met dien verstande 

dat de Dapperenstraat bovenaan, ter hoogte van het kruispunt met de Vrijheidslaan 

momenteel is ingericht als werfzone en ontoegankelijk is voor autoverkeer. Op de tekening 

zijn ook de personen- en leveranciersingangen van de diverse nieuwe gebouwen alsook de 

in- en uitritten van de ondergrondse parkeergarages aangeduid. 

 

 
Huidig circulatieplan rondom de Comeniussite 
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De ideeën met betrekking tot de herinrichting van de publieke ruimte in de wijk rond de 

Comeniussite die in deze nota worden toegelicht omvatten de volgende straten: 

Normandiëstraat, Félix Vande Sandestraat, Dapperenstraat, Elisabethparkstraat en 

Wapenstilstandstraat. 

 

2. Huidige problemen en opportuniteiten 

2.1. Dapperenstraat tussen Félix Vande Sandestraat en Vrijheidslaan 

Momenteel is de Dapperenstraat tussen Félix Vande Sandestraat en Vrijheidslaan al 

bijna 3 jaar afgesloten voor autoverkeer en dit zonder noemenswaardige problemen 

voor de circulatie in de buurt. Het stukje Dapperenstraat (tussen de Félix Vande 

Sandestraat en de werfketen) doet nu dienst als parking, maar bewees onder meer ter 

gelegenheid van de voorjaarsreceptie van het gemeenschapscentrum De Platoo een 

gezellig pleintje te kunnen zijn.  

 

De noord- zuid oriëntatie maakt dat dit plein 

tot kort na de middag baadt in de zon en dus 

aangenaam is om te toeven, dit in 

tegenstelling tot de overdekte buitenruimte 

onder de sporthal waar het helaas bij de 

minste wind een stuk minder aangenaam is. 

 

 
Sfeerbeeld voorjaarsreceptie GC De Platoo 

 

Indien de Dapperenstraat terug zou worden 

opengesteld voor doorgaand autoverkeer, 

snijdt de straat dwars door de natuurlijke as die 

doorheen de volledige campus loopt en doet 

aldus afbreuk aan de architecturale kwaliteit van 

het project. De architecten van het project 

omschrijven de scoop van het project als volgt 

en gebruikten vermoedelijk niet toevallig de 

formulering ‘oversteek wagen’:  

“De school is zo opgevat dat ze ‘meegroeit’ met 

de kinderen. Op de westelijke zijde starten de 

allerkleinsten in het nieuwe kinderdagverblijf, 

het kleinste gebouw op de site. Op 3-jarige 

leeftijd kunnen ze aan de andere kant van de 

speelplaats naar de ‘grote’ kleuter- en 

basisschool. Eenmaal de kinderen 12 jaar oud 

zijn kunnen ze de ‘oversteek wagen’ 

(Dapperenstraat oversteken) en verder 

onderwijs volgen in de middelbare school.”  

Bron: https://b2ai.com/projecten/campus-

comenius-in-koekelberg/ 

 
Dapperenstraat - Ingang middelbare 

school – huidige situatie 

https://b2ai.com/projecten/campus-comenius-in-koekelberg/
https://b2ai.com/projecten/campus-comenius-in-koekelberg/
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Bovendien zullen de smalle voetpaden – eens de middelbare school haar 

maximumcapaciteit heeft bereikt – ontoereikend zijn om de stroom aan scholieren te 

verwerken. 

 

Er dient te worden opgemerkt dat de in- en uitrit van de ondergrondse parkeergarage 

in de Dapperenstraat toegankelijk zal moeten blijven voor auto’s. 

 

Tevens moet verder worden onderzocht hoe de leveringen naar de bibliotheek, de 

sportzaal en de polyvalente zaal van het gemeenschapscentrum De Platoo zullen 

gebeuren en of dit al dan niet via de Dapperenstraat moet gebeuren. 

 

Tot slot dient ook rekening te worden gehouden met de eisen van de nooddiensten 

betreffende de toegankelijkheid van de Dapperenstraat. 

 

2.2. Profiel van de Félix Vande Sandestraat 

 

De Félix Vande Sandestraat wordt in de toekomst vermoedelijk een belangrijke 

toegangsweg voor veel scholieren. Momenteel is die straat evenwel over de volledige 

lengte heel gevaarlijk voor actieve weggebruikers en in het bijzonder voor fietsers. 

 

Waar vandaag al éénrichtinsgsverkeer is ingevoerd, is de rijweg 5m breed. Het behoeft 

geen uitleg dat dit geenszins uitnodigt om de maximaal toegelaten snelheidslimiet van 30 

km/u te respecteren. In een straat met dergelijk profiel in tegengestelde richting fietsen is 

levensgevaarlijk. 

 

 
Felix Vande Sandestraat tussen Elisabethparkstraat en Dapperenstraat 

 

5m 
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Waar vandaag nog verkeer in beide richtingen is toegelaten , is de rijweg eveneens 5m 

breed hetgeen opnieuw uitnodigt tot te snel rijden en waarbij fietsers kunnen worden 

voorbijgestoken, hetgeen opnieuw tot gevaarlijke situaties leidt. 

 

 
Felix Vande Sandestraat tussen Dapperenstraat en Normandiëstraat 

 

2.3. Zebrapaden op het kruispunt Félix Vande Sandestraat en Normandiëstraat 

 

Met uitzondering van de op onderstaande afbeelding in het groen gemarkeerde goed 

heraangelegde stoeporen, zijn alle andere zebrapaden/aansluitingen van de zebrapaden 

op de stoepen op het kruispunt Félix Vande Sandestraat en Normandiëstraat ronduit 

gevaarlijk.  

 

 
Kruispunt Normandiëstraat – Félix Vande Sandestraat – bestaande situatie 

 

5m 
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Bovendien kan geregeld worden vastgesteld hoe voertuigen vanuit de Normandiëstraat de 

Félix Vande Sandestraat links indraaien en daarbij de vluchtheuvel op het einde van de Félix 

Vande Sandestraat aan de verkeerde kant ronden, de gevolgde route is met de blauwe 

pijlen weergegeven op de bovenstaande tekening.  

 

3. Voorstellen 

 

3.1. ‘PARVIS COMENIUS VOORPLEIN 

 

Zoals hoger beschreven pleiten meerdere argumenten voor het definitief afsluiten van 

de Dapperenstraat tussen de Félix Vande Sandestraat en in- en uitrit van de 

ondergrondse parkeergarage en het creëren van een plein, dat in wat volgt ‘PARVIS 

COMENIUS VOORPLEIN’ wordt genoemd en hieronder schematisch is weergegeven. 

 

 
Situering ‘PARVIS COMENIUS VOORPLEIN  

 

Het creëren van ‘PARVIS COMENIUS VOORPLEIN’ sluit perfect aan bij het streven naar een 

veilige, gezonde en gezellige schoolomgeving 

- waar kinderen op een veilige manier kunnen afgezet en opgehaald worden aan de 

schoolpoort, 

- waar het gezellig is om elkaar te ontmoeten, 

- waar er voldoende fietsstallingen zijn voor de ouders die hun kinderen met de fiets 

naar school brengen en/of begeleiden; 

- waar auto’s niet te dicht in de buurt van de schoolpoort kunnen rijden of parkeren. 

 

In de loop van de maanden mei - juni 2019 werd een buurtbevraging georganiseerd 

door leden van de comités 1081/0, buurtcomité Vrijheid/Liberté en de ouderraad van 



Ideeën herinrichting publieke ruimte wijk rond campus Comenius Koekelberg p. 6/15 

de Comenius-school over de veiligheid en leefbaarheid rondom de Comenius-site (i.e., 

de vroegere UFSAL-KUB-site). Op 29 mei 2019 werd een overlegforum met ouders van 

de Comenius-school georganiseerd. Uit dit overleg bleek dat de grote meerderheid 

van de ouders relatief dicht bij de school woont, en dat de meesten hun kinderen te 

voet of met het openbaar vervoer naar school brengen. Een gedeelde bezorgdheid 

was de kwetsbaarheid van kinderen op de kruispunten en toegangswegen rondom de 

school, met name het kruispunt Vrijheidslaan-Pantheonlaan-Dapperenstraat en het 

kruispunt Dapperenstraat-Felix Vandesandestraat. Het inrichten van een autovrij 

voorplein in de Dapperenstraat ontlast beide kruispunten en draagt bij tot een veilige 

schoolomgeving. In de week van 24 juni 2019 werd eveneens een bevraging 

georganiseerd bij mensen en organisaties die gebruik maken van de sporthal en de 

bibliotheek. Sporters en bibliotheekbezoekers komen te voet, met de fiets of met het 

openbaar vervoer (metro/tram19/tram 9). Zij vinden het vooral belangrijk dat zij (en 

hun kinderen) de sporthal of bibliotheek op een veilige en rustige manier kunnen 

betreden met de fiets of met (een groep) kinderen (bvb. scholen of naschoolse 

werkingen). Een voorpleintje biedt hierop een antwoord.  

 

3.2. Wijziging circulatieplan in de wijk rondom campus COMENIUS 

 

 
Voorstel nieuw circulatieplan voor de wijk rondom de Comeniussite 
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De veranderingen tov de huidige situatie zijn: 

1. Invoeren éénrichtingsverkeer in westelijke richting in het gedeelte van de Félix 

Vande Sandestraat tussen Normandiëstraat en Dapperenstraat; 

2. Invoeren éénrichtingsverkeer in westelijke richting ter hoogte van Felix Vande 

Sandesquare (de plannen voor het invoeren van het voorgestelde 

eenrichtingsverkeer liggen intussen op tafel); 

3. Invoeren tweerichtingsverkeer bovenaan de Elisabethparkstraat, zodat het 

autoverkeer in- en uit de ondergrondse parkeergarage niet door de buurt hoeft te 

rijden; 

4. Herinvoeren (de huidige situatie met éénrichtingsverkeer in noordelijke richting is 

ingevoerd sinds de start van de bouwwerken) van éénrichtingsverkeer in zuidelijke 

richting in het gedeelte tussen de Félix Vande Sandestraat en de in- en uitrit van 

de parkeergarage (de plannen voor het herinvoeren van het eenrichtingsverkeer in 

zuidelijke richting liggen intussen op tafel); 

5. Creëren van ‘PARVIS COMENIUS VOORPLEIN’ 

 

3.2.1. Invoeren éénrichtingsverkeer in westelijke richting in het gedeelte van de Félix 

Vande Sandestraat tussen Normandiëstraat en Dapperenstraat 

 

Om de volgende redenen wordt voorgesteld om éénrichtingsverkeer in westelijke 

richting in te voeren in het gedeelte van de Félix Vande Sandestraat tussen 

Normandiëstraat en Dapperenstraat: 

- Verminderen van doorgaand verkeer en bijgevolg het verminderen van de 

uitstoot van CO² en andere polluenten afkomstig van voertuigen met 

verbrandingsmotoren in een straat waar de speelplaats van een basisschool 

op uitgeeft; 

- Het verhogen van de veiligheid van actieve weggebruikers (voetgangers en 

fietsers); 

- Het doortrekken van het reeds bestaande éénrichtingsverkeer in de Félix 

Vande Sandestraat. 

 

3.2.2. Invoeren tweerichtingsverkeer bovenaan de Elisabethparkstraat en behouden 

van éénrichtingsverkeer in het gedeelte tussen de Félix Vande Sandestraat en de 

in- en uitrit van de parkeergarage 

 

Teneinde de buurt niet nodeloos te belasten met het extra autoverkeer van en 

naar de parkeergarage met inrit in de Elisabethparkstraat wordt voorgesteld 2-

richtingsverkeer in te voeren bovenaan in de Elisabethparkstraat. In het  onderste 

gedeelte van de straat (tussen de in- en uitrit van de parkeergarage en de Félix 

Vande Sandestraat) kan best opnieuw éénrichtingsverkeer in zuidelijke richting 
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worden ingevoerd hetgeen namelijk een halt zou toeroepen aan het sluipverkeer 

doorheen de buurt in noordelijke richting (vanuit de Normandiëstraat via de 

Wapenstilstandstraat en de Elisabethparkstraat richting de Vrijheidslaan).  

 

3.2.3. Creëren van ‘PARVIS COMENIUS VOORPLEIN’ en behouden van tweerichtingsverkeer 

bovenaan de Dapperenstraat 

Zie 3.1. 

 

3.3. Kwalitatieve herinrichting van de Félix Vande Sandestraat 

 

Bovenop de invoering van eenrichtingsverkeer in westelijke richting over de volledige 

lengte van de Félix Vande Sandestraat, verdient de straat ook een herinrichting met 

respect voor iedere gebruiker zodat de straat veiliger en aangenamer wordt.  

 

Voorrang aan actieve weggebruikers 

Gezien zich in de toekomst veel actieve 

weggebruikers (voetgangers en fietsers) 

doorheen deze straat zullen verplaatsen pleit alles 

dient deze straat te worden ingericht volgens 

als straat waar voetgangers en fietsers voorrang 

voorrang genieten en auto’s te gast zijn. Daarom 

Daarom dient de straat versmald te worden want een 

want een smallere rijweg zet aan tot 

voorzichtiger rijgedrag en trager rijden. 

 

Meer groen 

Groen in de stad zorgt voor rust, geluidsdemping, zuurstof, waterinfiltratie en 

verkoeling. Bomen in straten zorgen voor een menselijke schaal, een besloten karakter 

en geborgenheid en zijn cruciaal voor een leefbare stad. Momenteel is er geen groen 

in Félix Vande Sandestraat. Naast groen tussen de parkeerplaatsen, wordt voorgesteld 

2 stukken rijweg te vergroenen, met name ter hoogte van het Félix Vande Sandesquare 

en ter hoogte van de speelplaats van de basisschool. 

 

Hierna worden 2 opties voor een nieuw dwarsprofiel voor de Félix Vande Sandestraat 

toegelicht: 

- Optie 1 (Langsparkeren aan één kant van de weg en schuin achterwaarts parkeren 

aan de andere kant) geniet de voorkeur.  

De rijweg wordt in breedte beperkt tot 3m en is de facto een fietsstraat waarbij 

fietsers in beide richtingen mogen fietsen. De parkeerzone voor schuin 

achterwaarts parkeren onder een hoek van 45° (eventueel 30° indien voor de 

nooddiensten een bredere doorgang noodzakelijk zou zijn) is vooral bestemd voor 
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gewone personenwagens. Langere voertuigen kunnen steeds gebruik maken van 

de langsparkeerplaatsen. 

- Optie 2 (Langsparkeren aan beide kanten + fietspad in tegenrichting) kan als 

alternatief dienen indien argumenten zouden pleiten tegen optie 1. Deze optie 

verandert weinig tot niets aan het probleem van een veel te brede rijweg. Een 

oplossing om te snel rijden tegen te gaan kan bestaan in het plaatsen van 

bloembakken om de x aantal parkeerplaatsen en ter hoogte van die 

bloembakken het fietspad in de tegenovergestelde rijrichting af te schermen van 

de rijweg met paaltjes. Hierdoor ontstaat op regelmatige afstand toch een rijweg 

van 3 m breed (naar analogie met optie 1). Zie ‘Plan voorstel van herinrichting 

van Félix Vande Sandestraat heringericht volgens optie 2’ 
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3.3.1. Optie 1: Langsparkeren aan één kant van de weg en schuin achterwaarts parkeren aan de andere kant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dwarsprofiel Félix Vande Sandestraat kijkend in Oostelijke richting  Vanderborghtstraat in Jette (https://goo.gl/maps/CsL1NxS8aV4iBhvQ8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan voorstel van herinrichting van Félix Vande Sandestraat heringericht volgens optie 1 

https://goo.gl/maps/CsL1NxS8aV4iBhvQ8
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Félix Vande Sandestraat vanaf Simonis tot Normandiëstraat heringericht volgens optie 1 met groenzone aan Félix Vande Sande Square en ter hoogte van de speelplaats van de 

basisschool 
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3.3.2. Optie 2: Langsparkeren aan beide kanten + fietspad in tegenrichting 

 
Dwarsprofiel Félix Vande Sandestraat kijkend in Oostelijke richting 

 
Plan voorstel van herinrichting van Félix Vande Sandestraat heringericht volgens optie 2 
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Hierna een foto van een gelijkaardige manier om de rijwegbreedte te versmallen. 

 

Ganshoren - Van Overbekelaan ter hoogte van huisnummer 80 
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3.4. Beveiligen van de oversteekplaatsen kruispunt Normandiëstraat – Félix Vande 

Sandestraat 

 

Het beveiligen van de oversteekplaatsen kruispunt Normandiëstraat – Félix Vande 

Sandestraat 

 
Kruispunt Normandiëstraat – Félix Vande Sandestraat – voorstel nieuwe situatie 

 

Obstakels om de 5m regel voor en na elk zebrapad af te dwingen  

 

Paaltjes 

 

Inritten privé garages 

 

Rijweg 

 

In een eerste fase kan de zone ter hoogte van 

de woningen met de privégarages met 

paaltjes worden afgebakend zodat de 

eigenaars enkel via de Normandiëstraat 

toegang hebben tot hun garage. In een later 

stadium kan dit pleintje voor deze woningen 

vergroend worden (bvb met grategels). 

 

Voorbeeld grastegels als optie voor de ruimte voor 

de woningen met privégarages 
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Bijkomende info 

Fietsstraten:  

https://mobilite-mobiliteit.brussels/sites/default/files/fietsvademecum9fietsstraten.pdf 

[ESPACE – PUBLIEK] 10 ONTWERPTIPS VOOR DE GEWONE STRAAT:  

http://bma.brussels/wp-content/uploads/2016/10/190506_tipboekje-01_avec-cover.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mobilite-mobiliteit.brussels/sites/default/files/fietsvademecum9fietsstraten.pdf
http://bma.brussels/wp-content/uploads/2016/10/190506_tipboekje-01_avec-cover.pdf

